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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาข้อมู ล สภาพพื้ นฐานทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ บาง
ประการ สภาพการเลี้ยงโคนมปั ญหาอุปสรรคในการผูเ้ ลี้ยงโคนม และความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ มเข้า
สู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนมในจังหวัดอุ ดรธานี ที่ ยงั ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ ม จานวน 80 ราย ในพื้นที่ 8 อาเภอ ระหว่างเดือน มกราคมถึงมิถุนายน 2561 ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อธิ บายผลการศึกษาใช้ค่าสถิติ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด และค่าต่าสุ ด
ผลการศึ กษา พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 75 อายุเฉลี่ ย 46.5 ปี
ประมาณครึ่ งหนึ่งสาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 47.5 มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.6 คน มี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม เฉลี่ย 10.2 ปี แรงงานประจาที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม เฉลี่ย 3.62 คน พื้นที่ใน
การเลี้ ยงโคนม เฉลี่ย 8.6 ไร่ มีรูปแบบการเลี้ ยงแบบปล่อยลาน ร้อยละ 72.5 ใช้ฟางข้าวเป็ นอาหารหยาบ
หลัก ร้อยละ 76.3 ใช้บริ การซื้ ออาหารข้นจากสหกรณ์ ร้อยละ 80 เกษตรกรทุกคนรี ดนมด้วยเครื่ อง จานวน
โคนมทั้งหมด เฉลี่ย 39.6 ตัว จานวนโครี ดนม เฉลี่ย 20.1 ตัว จานวนโคท้องแห้งนม เฉลี่ย จานวน 6.9
ตัว สัดส่ วนแม่โคคิดเป็ นร้อยละ 68.1 ของฝูงโคนมทั้งหมด ผลผลิ ตน้ านมดิบ เฉลี่ย 222.1 กิโลกรัมต่อวัน
การให้นมของแม่โค เฉลี่ย 11.04 กิ โลกรั มต่อตัวต่อวัน รายได้สุทธิ จากการเลี้ ยงโคนมในปี 2560 เฉลี่ ย
41,334.3 บาทต่ อเดื อนต่ อฟาร์ ม ปั ญหาอุ ปสรรคที่ พ บมากที่ สุ ด ในการเลี้ ย งโคนมของเกษตรกร คื อ
คุณภาพน้ านมดิบต่ากว่าค่ามาตรฐานกาหนด
ความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมของเกษตรกร ตามเกณฑ์ และวิธีการตรวจ
ประเมินอยูร่ ะดับปานกลาง ความสามารถปฏิบตั ิได้ตามกิจกรรมอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านอาหารสาหรับโค
นม ด้านการผลิตน้ านมดิบ และด้านองค์ประกอบฟาร์ม
ปั ญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุดในการเลี้ ยงโคนมของเกษตรกร ได้แก่ คุณภาพน้ านมดิบต่ ากว่าค่า
มาตรฐาน
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Study on readiness to improve farm Good Agriculture Practices in Udon Thani Province.*
Ying Kaewkerd1/ and Chanpen Phoophaden2/
Abstract
The aims of this study were to investigate some socio–economic characteristics, rearing
conditions characterisrics , rearing conditions and the barriers of farmers, to study on readiness to
improve farm to the standard on dairy cattle in Udon Thani Province of 80 farmers were surveyed
using interview-based questionnaires and observation on appearance, The data were statistically analyzed
using computer package; the results expressed as frequency, percentage, mean, maximum and minimum.
The results were as follows. Most dairy farmer were male 75.0 percent, about half finished
primary education. Means of age were 46.81 years, have an average family members were 4.6 persons,
average experience of dairy farming were 10.2 years, farming labors were 3.62 persons, average dairy
raising area were 8.6 rais, farmers stated that their dairy cows were raised in the semi-stall barn area were
72.5 percent, used rice straw was the main source of roughage were 76.3 percent, buy concentrates food
from dairy cooperatives were 80 percent, 100 percent use milking machine, herd size of cows were 39.6
cows, herd size of milking cows were 20.1 cows, herd size of dry cows were 6.9 cows ,average farm milk
yield were 222.1 kilograms per farm per day , and average daily milk yields of cows 11.04 kilograms per
cow per day. Dairy industry net income were 41,334.3 baht per month, the most barriers were raw milk
quality lower than set standard .
Ability to practice readiness to improve farm to standard on dairy cattle with criteria and
methods of auditing at the moderate level,the ability to practical was at high level were feed for dairy
,production of raw milk and element of the farm
The most common barriers in dairy farming were raw milk quality lower than standard.
Keywords : Readiness to improve farm, Standard on dairy cattle farm.
Research Paper No. 61(2)-0216(4)-090
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บทนา
1. ความสาคัญและทีม
่ าของปัญหาทีท่ าการการศึกษา

ในปี 2560 ประเทศไทยมี เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนม 17,348 ราย โคนม จานวน 584,327 ตัว โครี ดนม จานวน
266,345 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 45.58 ของจานวนโคนทั้งหมด พื้นที่การเลี้ยงโคนมกระจายอยูท่ ุกภาค โดยมีการเลี้ยง
โคนมมากที่ สุดในภาคกลาง จานวน 8,674 ราย รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 5,629 ราย และ
ภาคเหนือ จานวน 2,103 ราย ตามลาดับ(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสัตว์,2560) สาหรับจังหวัด
อุดรธานี มีผูเ้ ลี้ ยงโคนม 191 ราย โคนม จานวน 8,651 ตัว โครี ดนม จานวน 3,442 ตัว (สานักงานปศุ สัตว์จงั หวัด
อุดรธานี,2560) อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในประเทศไทยที่ได้รับรองฟาร์ มโคนมมาตรฐานตามหลักการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์ มโคนม (GAP)จานวนทั้งสิ้ น 6,656 ราย คิดเป็ นร้อยละ 38.36 ของจานวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค
นมทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานีมีจานวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองฟาร์ มมาตรฐานโคนมจานวน
114 ราย (สานักพัฒนาระบบและรั บรองมาตรฐานสิ นค้าปศุ สัตว์ กรมปศุ สัตว์,2560)และยังไม่ได้รับการรั บรองฟาร์ ม
มาตรฐานโคนม (GAP) อีกจานวน 80 ราย จากการที่รัฐบาลได้กาหนดมาตรฐานการรับซื้ อน้ านมโคที่ผลิตเป็ นนมพร้อมดื่ม
ได้แก่ โครงการอาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน และประกาศราคากลางรับซื้อนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2558) เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมจาเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบให้ดีข้ ึน
โดยอาศัยหลักปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มโคนม เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ให้เกษตรกรนาไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพ
ฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน หรื อใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินการจัดการฟาร์ มโคนมของเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์,2552) สาหรับผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่ วมโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน ในภาคเรี ยนที่ 1/2560
ต้องใช้น้ านมโคจากศู นย์ร วบรวมน้ านมโคที่ ผ่า นเกณฑ์ และวิธีการผลิ ตที่ ดี ( GMP) หรื อใช้น้ า นมดิ บจากฟาร์ มโคนม
มาตรฐาน GAP มีปริ มาณของแข็งรวม (Total solid) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 12.25 เซลล์โซมาติก (Somatic cell count) ไม่เกิน 550,000
มิลลิลิตร และกาหนดบทลงโทษประกอบการผลิตภัณฑ์นมโรงเรี ยนที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐาน โดยลดสิ ทธิ การจาหน่าย
หรื อยกเลิกสัญญาซื้อขายจากคณะกรรมการโคมและผลิตภัณฑ์นม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,2560) ในส่ วนคุณภาพ
น้ านมดิบที่รวบรวมจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 4 ศูนย์ในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2560 พบว่าศูนย์รวบรวมน้ านมดิบบางแห่ ง
คุณภาพน้ านมดิ บยังต่ ากว่ามาตรฐาน ได้แก่ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิ บขององค์การส่ งเสริ มกิ จการโคนมแห่ งประเทศไทย
ศูนย์ทุ่งฝน มีค่าปริ มาณของแข็งรวม (Total solid) ในเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 12.18 ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบของ สหกรณ์
โคนมอุดรธานี จากัด และศูนย์รวบรวมน้ านมดิบศรี ธาตุ มีปริ มาณเซลล์โซมาติก จานวน 599,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ
จานวน 726,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตรตามลาดับ (สานักงานปศุสตั ว์เขต 4,2560) นอกจากนี้สหกรณ์โคนมอุดรธานี
มีปริ มาณของแข็งไม่รวมมันเนยที่ ตรวจพบจากนมโรงเรี ยนต่ากว่ามาตรฐานทาให้ถูกตัดสิ ทธิ์ การจาหน่ ายในภาคเรี ยนที่
1/2560 ในส่วนที่เหลือร้อยละ 25 จากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรี ยนและเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงโคนมไปด้วย (องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย,2560)เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิ จกรรมพัฒนาระบบโคนม และโครงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน กิ จกรรมตรวจรับรองคุณภาพสิ นค้าปศุสัตว์นมโรงเรี ยน (กองส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
,2560) จึงจาเป็ นจะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพน้ านมดิบที่นาไปผลิต
เป็ นนมพร้อมดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป และเด็กในวัยเรี ยน จึงเห็นควรทาการศึกษาความพร้อมต่อ
การปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนม ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานี ที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง
ฟาร์ มโคนมมาตรฐานตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ ดี : สาหรับฟาร์ มโคนม โดยอาศัยเกณฑ์และวิธีตรวจประเมิน
ตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม (GAP) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม ต่อไป
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2.วัตถุประสงค์
1.

เพื่อศึ กษาข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จบางประการ ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในจังหวัด

อุดรธานี
2.เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมและปั ญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานี
3.เพื่อศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคนมในจังหวัดอุดรธานี
3. กรอบแนวคิดของการศึกษา
ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมและผลการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดการศึ กษา
ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ สภาพการเลี้ยงโคนมและปั ญหาอุปสรรคบางประการ และความ
พร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมของเกษตรกร แล้วนาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขจากศึกษา
ไปพัฒนาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มได้ (ภาพที่ 1)
4. ขอบเขตของการศึกษา
ดาเนิ นการศึ กษาในเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานี ฟาร์ มที่ ยงั ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ มโคนม
จานวน 80 ราย ในพื้นที่เลี้ยงโคนม 8 อาเภอ ประกอบด้วย พื้นที่อาเภอกุมภวาปี หนองแสง หนองหาน หนองวัวซอ ศรี ธาตุ
วังสามหมอ ทุ่งฝน และเมืองอุดรธานี
5.นิยามศัพท์
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมที่ยงั ไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม
มาตรฐานฟาร์ มโคนม หมายถึ ง มาตรฐานฟาร์ มโคนมและการผลิตน้ านมดิ บของประเทศไทย ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ผูป้ ระกอบการ หมายความว่า เจ้าของหรื อผูจ้ ดั การฟาร์ มที่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ ม หรื อผูท้ ี่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสตั ว์
6. ผลทีค
่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
6.1. ได้ทราบข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จบางประการ สภาพการเลี้ยงโคนม ปั ญหาและอุปสรรค
ในการเลี้ยงโคนม ความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี
6.2 ได้ทราบถึ งแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรเพื่อให้มีความพร้ อมเข้าสู่ ระบบ
การเลี้ยงตามมาตรฐานฟาร์มโคนมที่สามารถผลิตน้ านมดิบได้อย่างคุณภาพ
6.3 นาผลการศึกษาไปถ่ายทอดให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาการจัดการฟาร์ มของเกษตรกรต่อไป

จ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบาง

ความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์มเข้าสู่

ประการ

มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกร

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษา

ผูเ้ ลี้ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานี 9 ด้าน

- จานวนสมาชิกในครอบครัว

1. ด้านองค์ประกอบของฟาร์ม

- แหล่งสิ นเชื่อ

2. ด้านอาหารสาหรับโคนม

2. สภาพการเลี้ยงโคนม

3. ด้านน้ าสาหรับโคนม

- ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม

4. ด้านการจัดการฟาร์ม

- จานวนแรงงาน

5. ด้านสุขภาพสัตว์

- จานวนพื้นที่เลี้ยงโคนม

- รู ปแบบการเลี้ยงและการให้อาหาร

6. ด้านสวัสดิภาพสัตว์

- รู ปแบบการรี ดนม - จานวนโคนม

7. ด้านสิ่ งแวดล้อม

- ปริ มาณน้ านมดิบ

8. ด้านการผลิตน้ านมดิบ

- รายได้ และรายจ่าย จากการเลี้ยงโคนม

9. ด้านการบันทึกข้อมูล

3.ปั ญหาอุปสรรค
- ปั ญหาองค์ประกอบของฟาร์ม

- ปั ญหาการจัดการฟาร์ม
- ปั ญหาการจัดการด้านสุขภาพสัตว์
- ปั ญหาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
- ปั ญหาการกาจัดของเสี ย

- ปั ญหาด้านการผลิตน้ านมดิบ และการขนส่ง

ข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้
ไข
บทที่ 2
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. มาตรฐานฟาร์ มโคนม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2552) ได้กาหนดการปฏิ บัติท างการเกษตรที่ ดี สาหรั บฟาร์ ม โคนม ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าเกษตร พ.ศ. 2552 กาหนดเกณฑ์และวิธีตรวจประเมิ น จานวน 9 หัวข้อ ได้แก่ 1.
องค์ประกอบของฟาร์ม มี 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1.1 สถานที่ต้ งั 1.2 ผังและลักษณะฟาร์ ม 1.3 โรงเรื อน 2. อาหารสาหรับ
โคนม 3. น้ า 4. การจัดการฟาร์ ม มี 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ ม 4.2 บุคลากร 4.3 การทาความสะอาด
และบารุ งรักษา 5. สุ ขภาพสัตว์ มี 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ 5.1 การป้ องกันและควบคุมโรค 5.2 การบาบัดโรค 6.สวัสดิภาพ
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สัตว์ 7. สิ่ งแวดล้อม 8.การผลิตน้ านมดิบ มี 5 หัวข้อย่อย ได้แก่ 8.1 ผูร้ ี ดนม 8.2 การเตรี ยมแม่โคก่อนการรี ด 8.3 การรี ด
นม 8.4 การขนส่งน้ านมดิบ 8.5 คุณภาพน้ านมดิบ 9. การบันทึกข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการเลี้ยงสัตว์
เกษตรกร และบุคลากรในฟาร์มโคนม ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อให้สามารถจัดการและปฏิบตั ิการในฟาร์ มโคนม
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย ทาให้โคนมมีสุขภาพ อนามัยและสุ ขลักษณะที่ดี ให้ผลผลิตน้ านมดิบ
เต็มศักยภาพ สามารถนาไปแปรรู ปเป็ นน้ านมและผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2553) ได้กาหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตร กาหนดมาตรฐานน้ านมดิบ โดยกาหนด
คุณภาพไว้ดงั นี้ 1. มีสีขาวหรื อสี ขาวนวล กลิ่น รส ตามธรรมชาติ 2.ต้องสะอาด ปราศจากสิ่ งแปลกปลอม 3. ไม่มีการ
ตกตะกอนของโปรตีน เมื่อทดสอบขั้นต้นด้วยการทาปฏิกิริยาของน้ านมดิบกับเอทิลแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นร้อยละ 70 ถ้าไม่
ผ่านให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีทาให้ร้อนที่อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส เพื่อดูการจัดเป็ นก้อน 4.มีค่าความเป็ นกรดไม่เกินร้อย
ละ 0.16 และค่าความเป็ นกรด-เบส อยู่ในช่วง 6.6 ถึง 6.8 5. มีจุดเยือกแข็งไม่สูงกว่า -0.520 องศาเซลเซี ยส 6. มีความ
ถ่วงจาเพาะไม่ต่ากว่า 1.028 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส 7. ใช้เวลาการเปลี่ยนสี ของเมทิลีบลู มากกว่า 4 ชัว่ โมง หรื อมีการ
เปลี่ยนสี ของรี ซาซูลีนที่หนึ่งชัว่ โมงไม่นอ้ ยกว่าเกรด 4.5 8. มีจานวนเซลล์โซมาติกหรื อเซลล์ร่างการไม่เกิน 500,000 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร 9.ปริ มาณโปรตีนไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 โดยน้ าหนัก 10.ปริ มาณไขมันไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.35 โดยน้ าหนัก 11.
ปริ มาณเนื้อนมไม่รวมมันเนยหรื อของแข็งไม่รวมไขมันนมไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.25 โดยน้ าหนัก
2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ วฒั น์ มัตราช และชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล (2547) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่าเกษตรกรมีโคนมทั้งหมดเฉลี่ย 16.5 ตัวต่อฟาร์ม โดยสัดส่วนขนาดฝูงโคนม แม่โครี ดนมเฉลี่ย 6.1 ตัว
คิดเป็ นร้อยละ 74.4 ของแม่โคนม แม่โคแห้งนมเฉลี่ย 2.1 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 25.6 ของแม่โคนม
พรชัย วิจิตรธรรมภาณี และมาโนชย์ ธนะโสธร. (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกต่อการพัฒนาระบบโคนม พบว่าการได้รับคาแนะนาในการประเมินฟาร์ มและการได้รับ
คาแนะนาในการปรับปรุ งคุณภาพของฟาร์ มในเรื่ องการจัดการโรงเรื อน ระบบการจั ดการเลี้ยงดู ระบบการจัดการด้าน
อาหารสัตว์ ระบบการจัดการด้านการจดบันทึก ระบบการจัดการด้านสุ ขาภิบาลและป้ องกันโรค และการจัดการระบบ
คุณภาพน้ านมดิบ และตรวจความสะอาดของฟาร์มโคนมเกษตรกร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 2.87 - 3.38 จัดอยูใ่ นระดับความ
พึงพอใจปานกลาง ความพร้อมของเกษตรกรในการปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานในเรื่ องทาเลที่ ต้ งั ฟาร์ ม การจัดการ
พื้นที่เลี้ยงโคนมในฟาร์ ม องค์ประกอบของโรงเรื อน การจัดการะบบรักษาความสะอาดในโรงเรื อน การจัดการบุคลากร
และแรงงานที่ ใช้ในฟาร์ มให้เหมาะสม การจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิ งานในฟาร์ ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพ
เพียงพอ การวางระบบป้ องกันควบคุมโรคในฟาร์ ม การจัดการสิ่ งปฏิกูลหรื อขยะมูลฝอยหรื อน้ าเสี ยจากฟาร์ ม การ
ควบคุมคุณภาพการจัดการในกระบวนการ รี ดนมโคในฟาร์ม และการเก็บรักษา และการขนส่ งน้ านมดิบเพื่อให้มีคุณภาพ
มีค่าระดับความพร้อมเฉลี่ย 3.9 - 4.71 จัดอยูใ่ นระดับมีความพร้อมมาก และมีความพร้อมอย่างมากที่สุดในการปรับปรุ ง
ฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน
สมชาย อนุ ตรชัชวาล (2548) ได้ศึกษาความพร้อมในการปรับปรุ งฟาร์ มของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม พบว่าฟาร์มโคนมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นฟาร์มขนาดกลาง มีจานวนโคนมเฉลี่ย 17 ตัว ความพร้อมใน
การปรับปรุ งฟาร์ มเพื่อเข้าสู่ ระบบมาตรฐานฟาร์ มโคนม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีความพร้อมตามองค์ประกอบ
ย่อยในระดับดี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านการผลิตน้ านมดิบ การเก็บรักษาและการขนส่ ง (2) ด้านองค์ประกอบของ
ฟาร์ม และ (3) ด้านการจัดกาฟาร์ม รองลงมาเป็ นความพร้อมระดับพอใช้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านการจัดการด้าน
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สุ ขภาพสัตว์ (2) ด้านการกาจัดสิ่ งปฏิ กูล ขยะมูลฝอยและของเสี ยออกจากฟาร์ ม มีสัดส่ วนใกล้เคียงกันระหว่างไม่ผ่าน
เกณฑ์ถึงต้องปรับ ปรุ ง และระดับดีถึงดี มาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ มโคนม ปรากฏว่ามีองค์ประกอบด้านการ
จัดการด้านสุขภาพสัตว์เพียงองค์ประกอบเดียว ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนม ในส่วนของฟาร์มที่มีขนาดต่างกัน มี
ระดับความพร้อมในการปรับปรุ งฟาร์ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมเพชร ตุย้ คัมภีร์ และคณะ (2549) ได้แสดงจานวนโคนมในฟาร์ มที่เป็ นฝูงมาตรฐานควรมีสัดส่ วนในแต่ละปี
ดังนี้ แม่โคจานวน 100 % (สัดส่วนโครี ดนมควร > 70 % ที่เหลือเป็ นโคแห้งนม) โคสาวท้อง 20 - 25 % ของแม่โค โคสาว
1 ปี ถึงผสมพันธุ์ 30 - 35 % ของแม่โค โคอายุ < 1ปี 35 - 40 % ของแม่โค
สุวฒั น์ มัตราช และสมัย ศรี หาญ(2553) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรใน
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีค่าเฉลี่ยอายุ 46.6 ปี ปั ญหาในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร
คือ การมีหนี้สิน ต้นทุนการผลิตโคนมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อาหารข้นราคาแพง โคนมทั้งหมดในฟาร์ มเฉลี่ย 27.2
ตัวต่อฟาร์ม สัดส่ วนขนาดฝูงโคนมของเกษตรกรแม่โครี ดนม คิดเป็ นร้อยละ 78.2 ของแม่โคนม แม่โคแห้งนม คิดเป็ น
ร้อยละ 21.8 ของแม่โคนม
ประเสริ ฐ โพธิ์ กาด จิตติมา กันตามัลลกุล และมณฑิชา พุทซาคา (2554) ได้ศึกษาการจัดการฟาร์ มโคนมตาม
การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี : กรณี ศึกษาจังหวัดสุ โขทัย พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 47.41 ปี มีเกรดน้ านมใน
ระดับ 1 โดยมีปริ มาณไขมันนมเฉลี่ยร้อยละ 3.84 ปริ มาณโปรตีน เฉลี่ย 3.23 ปริ มาณธาตุน้ านมไม่รวมไขมันนมเฉลี่ยร้อย
ละ 8.61 มีจานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดเฉลี่ย 421,212.1 โคโลนีต่อมิลลิลิตร และมีจานวนโซมาติกเซลล์เฉลี่ย 603,075.8 เซลล์
ต่อมิลลิเมตร
จานงค์ จังอินทร์ และสุ รศักดิ์ วงษ์ศรี มี (2556) ได้ศึกษาสภาพการจัดการฟาร์ มโคนมของเกษตรกรรายย่อย
จังหวัดศรี สะเกษ พบว่า เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมมีอายุเฉลี่ย 42.25 ปี มีสถานที่ทาเลที่ต้ งั ฟาร์ มโคนม การจัดการรี ดนมด้วย
เครื่ องมือรี ดนม มีค่าเฉลี่ย 2.54 , 2.48 อยูใ่ นเกณฑ์ดี การจัดการคอกหรื อโรงเรื อน การจัดการด้านการเลี้ยงโคนม การจัดการ
ด้านอาหาร การจัดการด้านจดบันทึกพันธุ์ประวัติ การสุขาภิบาลและการป้ องกันโรค และการจัดการรี ดนม มีค่าเฉลี่ย 1.77 ,
2.05 , 2.26 , 1.99 , 1.71 , และ 2.11 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ มีจานวน 5 รายการ อยูใ่ นเกณฑ์ปรับปรุ ง ได้แก่ (1) พื้นคอกโรงเรื อน
(2) บ่อเกรอะ (3) การสังเกตการเป็ นสัด (4) บ่อหรื ออ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรคสาหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์ ม (5) โปรแกรมการฉี ด
พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ร้อยละ 45.7, 71.2, 51.6, 70 และ 56.7 ตามลาดับ ส่วนปั ญหาที่พบ ได้แก่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาปรึ กษา
ผสมติดยาก ขาดแคลนหญ้าสด อาหารข้นราคาแพง พื้นที่ปลูกหญ้ามีนอ้ ย โรคเต้านมอักเสบ และไม่มีแหล่งจาหน่ายน้ านม
ดิบในช่วงปิ ดเทอม
สุวชิ ยั โรจนเสถียร (2559) กล่าวว่าร้อยละแม่โครี ดนมของขนาดฝูงแม่โค 80 - 83 ร้อยละแม่
โคท้องและอยู่ในช่วงนมแห้งก่อนคลอด 17 - 20 ร้อยละฝูงแม่โค 55 - 60 ร้อยละฝูงโคทดแทน 40 - 45 ร้อยละโคสาว
ทดแทนในฝูง 20 - 25
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) แสดงอัตราการให้นมของแม่โค (กิโลกรัมต่อตัวต่อวันปี )ระหว่างปี 2556 2560 ดังนี้ ปี 2556 เท่ากับ 12.32 ปี 2557 เท่ากับ 12.38 ปี 2558 เท่ากับ 12.20 ปี 2559 เท่ากับ 12.03 และปี 2560
เท่ากับ 12.18
วิธีดาเนินการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ก. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม จานวน
80 ราย ในจังหวัดอุดรธานี
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ข. ขนาดตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้สารวจข้อมูลประชากร ที่ จะศึ กษาพบว่า มีจานวนประชากรที่ จะ
ทาการศึ กษา 80 ราย ซึ่ งเป็ นประชากรที่ จานวนไม่มากนัก และกระจายอยู่ใน 8 อาเภอของจังหวัดอุดรธานี ผูศ้ ึ กษาจึ ง
ทาการศึกษาด้วยวิธีการสามะโน (Census) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดที่สารวจได้ ตามที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในจังหวัดอุดรธานียงั ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม
ที่ใช้ในการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อาเภอ
กุมภวาปี
หนองแสง
หนองหาน
หนองวัวซอ
ศรี ธาตุ
วังสามหมอ
ทุ่งฝน
เมืองอุดรธานี
รวม

จานวนตัวอย่างเกษตรกรเลี้ยง
โคนม (ราย)
5
2
5
7
46
5
7
3
80

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule)
มีลกั ษณะคาถามทั้งแบบปิ ด (Closed Questions) และคาถามแบบเปิ ด (Open questions) ดังนี้
2.1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
2.2 ข้อมูลสภาพการเลี้ยงโคนมและปั ญหาอุปสรรคของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์และ
เก็บข้อมูลจากสมุดบันทึกประจาฟาร์ม แล้วบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์
2.3 ข้อมูลความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนม จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยใช้
คาถามที่มีลกั ษณะคาตอบเป็ นแบบมาตรฐานการประมาณค่า โดยแบ่งตามการปฏิบตั ิได้ของเกษตรกร ออกเป็ น 3 ระดับ
ดังนี้
การปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเท่ากับ 1
การปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนเท่ากับ 2
การปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเท่ากับ 3
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลการปฏิบตั ิได้ กาหนดค่าคะแนนเพื่อประเมินระดับความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ ม
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยประยุกต์ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Applied Rating Scale) แบบ Numerical Rating Scale
นาผลค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการแปรความหมาย ดังนี้
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย( Mean) ของการปฏิบตั ิได้ (พวงรัตน์,2536)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.66 หมายถึง การปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.67 - 2.33 หมายถึง การปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.34 - 3.00 หมายถึง การปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับมาก
2.4 การทดสอบแบบสัมภาษณ์ มีวธิ ี การดังต่อไปนี้
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม มาตรฐานฟาร์ มโคนม และการผลิตน้ านมดิบของประเทศไทย พ.ศ.
2552 จากเอกสารต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบเนื้ อหาของแบบสัมภาษณ์ จัดทาแบบ
สัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยคาถาม และคาตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Content
validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางสังคมศาสตร์ และทดสอบเพื่อหาความเชื่อมัน
่ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์กบั เกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคนม ที่ไม่อยูใ่ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 ราย ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา( - Confficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach,1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด 2543: 96) ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ ((Reliability) เท่ากับ .96 รายละเอียดตามภาคผนวก ข
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนิ นการศึกษาในระหว่างเดือน มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนัดวันเวลาไว้ล่วงหน้า
เพื่อให้เกษตรกรได้เตรี ยมให้ขอ้ มูล ซึ่งมีเจ้าพนักงานสัตวบาล ประจาสานักงานปศุสัตว์อาเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตาบล
เป็ นผูช้ ่วยเก็บรวบรวมข้อมูล และได้มีการชี้แจงแบบสัมภาษณ์ให้ผชู ้ ่วยเก็บข้อมูลมีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน
4.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานสภาพพื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจบางประการ ข้อมูลด้านสภาพการเลี้ยงโคนม และปั ญหาอุปสรรคบางประการ ปั ญหาอุปสรรคในการ
เลี้ยงโคนม ใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด ความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์มเข้า
สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึ กษาความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมในจังหวัด
อุดรธานี แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) ข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ 2)
สภาพการเลี้ยงโคนม และปั ญหาอุปสรรคบางประการ 3) ความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ข้ อมูลสภาพืน
้ ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ
จากการศึกษา พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม ร้อยละ 75 เป็ นเพศชาย และร้อยละ 25 เป็ นเพศหญิง เกษตรกรร้อยละ
40.0 มีอายุ 41 - 50 ปี รองลงมาร้อยละ 27.5 มีอายุ 51 - 60 ปี และร้อยละ 22.5 มีอายุ 31 - 40 ปี ตามลาดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 46.5 ปี
สูงสุด 65 ปี และต่าสุด 30 ปี เกษตรกรร้อยละ 43.8 สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 23.8 สาเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และร้อยละ 17.5 สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
เกษตรกรร้อยละ 72.5 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 5 คน และร้อยละ 27.5 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 6 - 10 คน
ตามลาดับ โดยมีจานวนสมาชิกเฉลี่ย 4.66 คน สูงสุด 10 คน และต่าสุด 1 คน แหล่งสิ นเชื่อของเกษตรกรสาหรับการเลี้ยงโค
นม พบว่าร้อยละ 92.5 มีแหล่งสิ นเชื่อมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรื อสถาบันการเงิน ร้อยละ 3.8
มีแหล่งสิ นเชื่อมาจากสหกรณ์โคนม ร้อยละ 2.5 กูย้ มื มาจากญาติหรื อเพื่อนบ้าน ตามลาดับ
จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร มีอายุเฉลี่ย 46.5 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ สุวฒั น์ มัตราช และสมัย ศรี
หาญ (2553) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความยัง่ ยืนในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม มีอายุเฉลี่ย 46.6
และใกล้เคียงกับการศึกษาของประเสริ ฐ โพธิ์กาด และคณะ(2555) ที่ได้ศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมตามการปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ดี กรณี ศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีอายุเฉลี่ย 47.41 ปี แต่เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยมากกว่าการศึกษาของจานงค์ จัง
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อินทร์ และสุรศักดิ์ วงษ์ศรี มี(2556) ที่ได้ศึกษาสภาพการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยของเกษตรกรจังหวัด
ศรี ษะเกษ พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคนมมีอายุเฉลี่ย 42.25 ปี ซึ่งการที่ผเู ้ ลี้ยงโคนมมีอายุเฉลี่ยอยูใ่ นวัยกลางคนถือเป็ นแนวโน้มที่ดี เพราะเกษตรกรสามารถ
นาความรู ้หรื อใช้เทคโนโลยีไปพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพเลี้ยงโคนมได้ดี
กว่าผูท้ ี่มีอายุกว่านี้
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลพืน้ ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ
รายการ
จานวนเกษตรกร
ร้ อยละ
(N=80)
1. เพศ
ชาย
60
75.0
หญิง
20
25.0
2. อายุ
41 - 50 ปี
32
40.0
51 - 60 ปี
22
27.5
31 - 40 ปี
18
22.5
61 ปี ขึ้นไป
5
6.3
20 - 30 ปี
3
3.8
(เฉลี่ย 46.5 ปี สูงสุด 65 ปี ต่าสุด 30 ปี S.D.= 5.66)
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
38
47.5
19
23.8
มัธยมศึกษาตอนปลาย
17.5
14
มัธยมศึกษาตอนต้น
10.0
8
ปริ ญญาตรี
4
5.0
อนุปริ ญญา
4 จานวนสมาชิกในครอบครัว
1 - 5 คน
58
72.5
6 - 10 คน
22
27.5
(เฉลี่ย 4.6 คน สูงสุด 10 คน ต่าสุด 1 คน S.D.= 1.45)
5. แหล่งสิ นเชื่อ
ธกส/สถานบันการเงิน
74
92.5
สหกรณ์โคนม
3
3.8
ญาติหรื อเพื่อนบ้าน
2
2.5
นายทุน
1
1.3
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2. สภาพการเลีย้ งโคนม
จาการศึ กษาพบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม เกษตรกรร้อยละ 35.0 มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 36.3 มี
ประสบการณ์ 0 - 5 ปี และร้อยละ 26.3 มีประสบการณ์ 6 - 10 ปี โดยประสบการณ์เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 10.2 ปี สู งสุ ด 35
ปี ต่าสุด 3 เดือน เกษตรกรร้อยละ 95.0 มีแรงงานประจาที่ใช้เลี้ยงโคนม 1 - 5 คน ร้อยละ 3.8 มีแรงงานประจาที่ใช้เลี้ยง
โคนม 6 - 10 คน และร้อยละ 1.3 มีแรงงานประจาที่ใช้เลี้ยงโคนม 11 คนขึ้นไป ตามลาดับ โดยมีแรงงานประจาที่ใช้
เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 3.62 คน สู งสุ ด 11 คน ต่ าสุ ด 1 คน เกษตรกรร้อยละ 75.0 มีพ้ืนที่เลี้ยงโคนมจานวน 1 - 10 ไร่ และ
ร้อยละ 21. 3 มีพ้ืนที่ เลี้ยงโคนมจานวน 11 - 20 และร้อยละ 3.8 มีพ้ืนที่เลี้ยงโคนมจานวน 21 ไร่ ข้ ึนไป ตามลาดับ โดย
เกษตรกรมีพ้นื ที่เลี้ยงโคนมเฉลี่ย จานวน 8.6 ไร่ สูงสุด 37 ไร่ ต่าสุด 1 ไร่ เกษตรกรร้อยละ 72.5 มีรูปแบบการเลี้ยงแบบ
ปล่อยลาน และนาอาหารหยาบมาให้กิน และร้อยละ 27.5 มีการเลี้ยงแบบยืนโรง เกษตรกรร้อยละ 76.3 มีการใช้ฟาง
ข้าวเป็ นอาหารหยาบหลัก ร้อยละ 75.0 มีการใช้หญ้าสดเป็ นหลัก ร้อยละ 32.5 มีการใช้หญ้าหมักเป็ นหลัก ร้อยละ 6.3 มี
การใช้หญ้าแห้งเป็ นหลัก ตามลาดับ เกษตรกรร้อยละ 80.0 ใช้อาหารข้นที่ ซ้ือจากสหกรณ์ ร้อยละ 17.5 ซื้ อวัตถุดิบมาผสม
เองในฟาร์ม ร้อยละ 12.5 ซื้อจากตัวแทนบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย/ร้านค้า ตามลาดับ เกษตรกรทุกคนรี ดนมด้วยเครื่ องรี ดนม
จานวนโคนมทั้งหมดในฟาร์มของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีโคนมทั้งหมดจานวนเฉลี่ย 39.6 ตัว สูงสุด 120 ตัว ต่าสุ ด
7 ตัว โครี ดนมจานวนเฉลี่ย 20.1 ตัว สู งสุ ด 60 ตัว ต่าสุ ด 1 ตัว จานวนโคแห้งนมจานวนเฉลี่ย 6.9 ตัว สู งสุ ด 20 ตัว
ต่าสุ ด 1 ตัว มีโคสาวท้องจานวนเฉลี่ย 9.8 ตัว สู งสุ ด 45 ตัว ต่าสุ ด 1 ตัว จานวนลูกโคจานวนเฉลี่ย 8.5 ตัว สู งสุ ด 25 ตัว
ต่าสุ ด 1 ตัว สัดส่ วนของแม่โคนม (โครี ดนมและโคแห้งนม) เป็ นร้อยละ 68.1 ของฝูงโคนมทั้งหมด ผลผลิตน้ านมดิ บ
จานวน เฉลี่ย 222.1 ลิตรต่อฟาร์ม โดยมีผลผลิตน้ านมดิบจานวน สู งสุ ด 900 ลิตรต่อวัน ต่าสุ ด 20 ลิตรต่อวัน แม่โคมี
ค่าเฉลี่ยวันละ 11.04 กิโลกรัมต่อตัว ในรอบปี 2560 เกษตรกรมีรายได้รวม เฉลี่ยเป็ นเงิน 1,241,954.5 บาท โดยมีรายได้
สูงสุดเป็ นเงิน 5,000,000 บาท ต่าสุดเป็ นเงิน 54,000 บาท รายจ่ายเฉพาะการเลี้ยงโคนม เฉลี่ยเป็ นเงิน 745,943.1 บาท
สู งสุ ด 4,250,000 บาท ต่ าสุ ด 30,000 บาท ซึ่ งรายได้ สุทธิ ของเกษตรกรเฉลี่ยเป็ นเงิ น 496,001.4 บาท หรื อเดื อนละ
41,334.45 บาท
จากผลการศึกษาพบว่า แม่โคนมของเกษตรกรมีอตั ราการให้นมของแม่โคมีค่าเฉลี่ยวันละ11.04 กิโลกรัมต่อตัว
ซึ่งต่ากว่าอัตราการให้นมของแม่โคเฉลี่ยทั้งประเทศในปี 2560 ที่มีอตั ราการให้นมเฉลี่ย
วันละ 12.18 กิโลกรัมต่อตัว (สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2561) สัดส่ วนแม่โคนมเป็ นร้อยละ 68.1 ของฝูงโคนม
ทั้งหมด ต่างจากค่ามาตรฐานที่ อ.ส.ค. โดยของสุ ชาติ แพ่งจันทึก (2556) ได้กาหนดไว้โดยฟาร์ มโคนมควรมีแม่โคนมใน
ฟาร์มในจานวนที่เหมาะสมโดยคิดเป็ นร้อยละ 50 ของจานวนโคนมทั้งหมด สัดส่ วนฝูงโคทดแทนประกอบด้วย ลูกโค ,
โคเล็ก, โครุ่ น, โคสาว, โคสาวท้อง สัดส่วนที่เหมาะสม คือร้อยละ 50 ของฝูงโคนมทั้งหมด
ผลการศึกษาครั้งนี้ ต่างจากการศึกษาของสุวฒั น์ มัตราช และสมัย ศรี หาญ (2553) พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมใน
จังหวัดมหาสารคาม สัดส่ วนขนาดฝูงโคนมของเกษตรกร แม่โคนมรี ดนมเป็ นร้อยละ 78.2 ของแม่โคนม แม่โคแห้งนม
คิดเป็ นร้อยละ 25.6 ของแม่โคนม แต่ต่างกับ สุ วิชยั โรจนเสถียร(2559) กล่าวแนะนาว่าร้อยละแม่โครี ดนมของขนาดฝูง
แม่โค ระดับที่ยอมรับได้อยูท่ ี่ร้อยละ 80 - 83 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงสภาพการเลีย้ งโคนม
รายการ
1. ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม
10 ปี ขึ้นไป
0 – 5 ปี
6 – 10 ปี
(เฉลี่ย 10 .2 ปี สูงสุด 35 ปี ต่าสุด 3 เดือน S.D.= 3.52 )
2. จานวนแรงงานประจาที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม
1 - 5 คน
6 - 10 คน
10 คน ขึ้นไป
(เฉลี่ย 3.62 คน สูงสุด 11 คน ต่าสุด 1 คน S.D.= 2.93)
3. จานวนพื้นที่ในการเลี้ยงโคนม
1 - 10 ไร่
11 - 20 ไร่
20 ไร่ ขึ้นไป
(เฉลี่ย 8.62 ไร่ สูงสุด 37 ไร่ ต่าสุด 1 ไร่ S.D.= 5.02)
4. รู ปแบบการเลี้ยง
ปล่อยลาน
ยืนโรง
5. จานวนโคนมทั้งหมด
61 ตัวขึ้นไป
1 - 30 ตัว
31 - 60 ตัว
(เฉลี่ย 39.6 ตัว สูงสุด 120 ตัว ต่าสุด 7 ตัว S.D.=22.64)
6. จานวนโครี ดนม
61 ตัวขึ้นไป
31 - 60 ตัว
1 - 30 ตัว
(เฉลี่ย 20.1 ตัว สูงสุด 80 ตัว ต่าสุด 3 ตัว S.D.= 25.32 )

จานวนเกษตรกร
(N=80)

ร้ อยละ

30
29
21

37.5
36.3
26.3

76
3
1

95.0
3.8
1.3

62
15
3

77.5
18.8
3.8

58
22

72.5
24.5

10
34
36

12.5
43.1
44.4

2
9
69

2.5
11.3
86.2

ฐ

ตารางที่

2

แสดงสภาพการเลีย้ งโคนม (ต่ อ)
รายการ

7. จานวนโคแห้งนม
31 - 60 ตัว
61 ตัวขึ้นไป
1 - 30 ตัว
(เฉลี่ย 6.9 ตัว สูงสุด 20 ตัว ต่าสุด 1 ตัว S.D.= 8.45)
8. จานวนโคสาวท้อง
31 - 60 ตัว
61 ตัวขึ้นไป
ไม่มี
1 - 30 ตัว
(เฉลี่ย 5.3 ตัว สูงสุด 30 ตัว ต่าสุด 1 ตัว S.D.= 8.45)
9. จานวนโคสาวไม่ทอ้ ง
31 - 60 ตัว
61 ตัวขึ้นไป
ไม่มี
1 - 30 ตัว
(เฉลี่ย 5.6 ตัว สูงสุด 21 ตัว ต่าสุด 1 ตัว S.D.= 6.49)
10. จานวนลูกโค
31 - 60 ตัว
61 ตัวขึ้นไป
ไม่มี
1 - 30 ตัว
(เฉลี่ย 5.5 ตัว สูงสุด 25 ตัว ต่าสุด 1 ตัว S.D.= 4.53)
11. ผลผลิตน้ านมดิบต่อวัน
601 กิโลกรัมขึ้นไป
301 - 600 กิโลกรัมต่อวัน
1 - 300 กิโลกรัมต่อวัน
(เฉลี่ย 222.1 กิโลกรัม สูงสุด 900 กิโลกรัม ต่าสุด 20กิโลกรัม
S.D.= 280.34)

จานวนเกษตรกร
(N=80)

ร้ อยละ

0
0
80

0
100.0

0
0
15
68

0
0
15.0
85.0

0
0
22
58

0
0
27.5
72.5

0
0
7
73

0
0
8.8
91.2

3
9
68

4.0
11.3
85.0

0
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ตารางที่

2

แสดงสภาพการเลีย้ งโคนม (ต่ อ)
รายการ

13. รายได้รวมของเกษตรกรจากการเลี้ยงโคนมในรอบปี

จานวนเกษตรกร
(N=80)

ร้ อยละ

25
20
18
17

31.3
25.0
22.5
21.3

8
32

10.0

พ.ศ.

2560
500,001 - 1,000,000 บาท
1,500,001 บาทขึ้นไป
1,000,001 - 1,500,000 บาท
10,000 - 500,000 บาท
(เฉลี่ย 1,241,954.5 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท ต่าสุด
54,000 บาท S.D.= 781,540)
18. รายจ่ายรวมของเกษตรกรจากการเลี้ยงโคนมในรอบปี พ.ศ.
2560
1,500,001 บาทขึ้นไป
500,001 - 1,000,000 บาท
10,000 - 500,000 บาท
1,000,001 - 1,500,000 บาท
(เฉลี่ย 754,943.1 บาท สูงสุด 4,250,000 บาท ต่าสุด 30,000
บาท S.D.= 498,360)

33
33

40.0

41.3
41.3

3.ปัญหาอุปสรรคในการเลีย้ งโคนม
การศึกษาปั ญหาอุปสรรคในครั้งนี้ได้กาหนดในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรออกเป็ น 6 ด้าน โดยมีผลการศึกษา
ปั ญหา ในแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 ปั ญหาด้านการจัดการฟาร์ ม พบว่าร้อยละ 50.0 เกษตรกรมีปัญหาการบันทึกข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ การ
บันทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการด้านผลผลิต ข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ หารฟาร์ ม ข้อมูลบุคลากร ระบบบันทึ กข้อมูลโดยใช้
แบบ ผท.1 ของกรมปศุ สัตว์ รองลงมา ร้ อยละ 27.5 มี ปัญหาการจัดการโรงเรื อน ได้แก่ ไม่มีการความสะอาดรอบ
โรงเรื อน และร้อยละ 13.7 มีปัญหาการจัดการด้านบุคลากร ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากร ตามลาดับ
3.2 ปั ญหาด้านการจัดการสุ ขภาพสัตว์ พบว่าร้อยละ 51.2 เกษตรกรมีปัญหาการป้ องกันโรคและควบคุมโรค
ได้แก่ การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้าออกฟาร์ม และร้อยละ 48.7 มีปัญหาการบาบัดโรค ได้แก่ มีการเก็บรักษายา
สัตว์เหมาะสม การรักษาโรคไม่ได้อยูภ่ ายใต้ควบคุมดูแลของสัตวแพทย์
ผูค้ วบคุมฟาร์ม
3.3 ปั ญหาด้านองค์ประกอบฟาร์ม พบว่าร้อยละ 61.2 เกษตรกรมีปัญหาลักษณะของโรงเรื อน ได้แก่ โรงเรื อนไม่
เป็ นสัดส่วน ไม่มีการซ่อมแซม อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี รองลงมาร้อยละ 26.2 มีปัญหาลักษณะของฟาร์ ม ได้แก่ ตั้งอยูบ่ น
ที่น้ าท่วมขัง อยู่ห่างจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิ บเกิ น 20 กิ โลเมตร และร้อยละ 12.5 มีปัญหาลักษณะของฟาร์ ม ได้แก่
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ไม่เป็ นสัดส่วน โรงเก็บอาหารสัตว์ หรื อพื้นที่เก็บอาหาร พื้นที่เก็บอุปกรณ์ฟาร์ม ไม่เป็ นสัดส่วน
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3.4 ด้านการผลิตน้ านมดิ บ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาคุณภาพน้ านมดิ บมากที่ สุด ร้อยละ 83.7 ได้แก่ คุณภาพ
น้ านมดิ บต่ ากว่ามาตรฐานกาหนด รองลงมา ร้อยละ 12.5 มีปัญหาผูร้ ี ดนม ได้แก่ ผูร้ ี ดนมไม่มีตรวจสุ ขภาพประจาปี
จานวนผูร้ ี ดไม่เพียงพอ และร้อยละ 4.0 มีปัญหาการเตรี ยมแม่โคก่อนรี ดนม ได้แก่ ไม่มีการทาความสะอาดตัวแม่โคก่อน
รี ดนม ไม่มีการทดสอบเต้านมอักเสบก่อนรี ด
3.5 ปั ญหาการกาจัดของเสี ยและการบาบัดน้ าเสี ย พบว่าร้ อยละ 71.3 เกษตรกรมี ปัญหาระบบบาบัดน้ าเสี ย
ได้แก่ ไม่มีการบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ และร้อยละ 30.4 มีปัญหาการเก็บกวาดและจัดการมูลโค
ได้แก่ ไม่มีการเก็บกวาดและจัดการมูลโคที่เหมาะสม
3.6 ปั ญหาการจัดการสิ่ งแวดล้อม พบว่าร้อยละ 32.5 เกษตรกรมีปัญหาด้านการรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอย
ได้แก่ ไม่มีการกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บขยะมูลฝอยภายในฟาร์ม
ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ธวนัทด์ โพธิ์ไข (2552) ได้ศึกษาปั ญหาการทาฟาร์ มโคนมของเกษตรกรที่ไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม ในตาบลสนามแย้ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการจัดการฟาร์ มโคนมและการ
ผลิตน้ านมดิบ เกษตรกรส่ วนใหญ่มีปัญหาในด้าน ทาเลที่ต้ งั ฟาร์ ม ลักษณะของฟาร์ ม การจัดการด้านบุคลากร คู่มือการ
จัดการฟาร์ม ระบบการบันทึกข้อมูล การจัดการด้านอาหารสัตว์ การป้ องกันและควบคุมโรค การบาบัดโรคในโคและการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาการทาฟาร์มโคนมของเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรไม่มีเวลาในการจัดบันทึกข้อมูลในด้านต่าง ๆ
ไม่มีเวลาทาความสะอาดรอบ ๆ โรงเรื อน พื้นที่ในการเลี้ยงโคนมมีจานวนจากัด และเกษตรกรไม่มีเงินทุนในการพัฒนา
ปรับปรุ งฟาร์มโคนมของตนเอง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปัญหาอุปสรรคในการเลีย้ งโคนม
ปัญหาอุปสรรในการเลีย้ งโคนม
1.การจัดการฟาร์ม
- การบันทึกข้อมูล
- การจัดการโรงเรื อน
- การจัดการด้านบุคลากร
- อื่น ๆ ได้แก่ การไม่มีคู่มือการจัดการฟาร์มโคนม
2.การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
- การป้ องกันและควบคุมโรค
- การบาบัดโรค
3. องค์ประกอบของฟาร์ม
- ลักษณะของโรงเรื อน
- ลักษณะของฟาร์ม
- ทาเลที่ต้ งั
4. การผลิตน้ านมดิบ การเก็บรักษา และการขนส่ง
- คุณภาพน้ านมดิบ
- ผูร้ ี ดนม
- การเตรี ยมแม่โคก่อนรี ดนม

จานวนเกษตรกร
(N = 80)

ร้ อยละ

40
22
11
7

50.0
27.5
13.7
8.8

41
39

51.2
48.7

49
21
10

61.2
26.2
12.5

67
10
3

83.7
12.5

3.7

ณ

ตารางที่ 3 แสดงปัญหาอุปสรรคในการเลีย้ งโคนม(ต่ อ)
ปัญหาอุปสรรในการเลีย้ งโคนม
5. การกาจัดของเสี ย และการบาบัดน้ าเสี ย
- ระบบบาบัดน้ าเสี ย
- การเก็บกวาดและจัดการมูลโค
6. การจัดการสิ่ งแวดล้อม
- ไม่มีปัญหา
- การรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอย

จานวนเกษตรกร
(N = 80)

ร้ อยละ

57
23

71.3
28.8

54
26

67.5
32.5

3. ความพร้ อมต่ อการปรับปรุงเข้ าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมตามหลักเกณฑ์ การให้ คะแนนและและวิธีการตรวจประเมิน 9 ด้ าน
หลัก
จากผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรมีความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =2.29) ประกอบด้วย
1) ความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์มอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านอาหารสาหรับโคนม (เฉลี่ย = 2.39) ด้านการผลิต
น้ านมดิบ (เฉลี่ย = 2.37) และด้านองค์ประกอบฟาร์ม (เฉลี่ย = 2.34)
2) ความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ มอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (ค่าเฉลี่ย = 2.33) ด้านการ
จัดการฟาร์ม (ค่าเฉลี่ย = 2.32) ด้านน้ า (ค่าเฉลี่ย = 2.29) ด้านสุขภาพสัตว์ (ค่าเฉลี่ย = 2.29) ด้านสิ่ งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 2.17)
และด้านการบันทึกข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 2.15)
ความสามารถปฏิบตั ิได้ตามกิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีตรวจประเมินในแต่ละด้าน รวม 9
ด้านหลักคือ
3.1 ด้านอาหารสาหรับโคนม พบว่าความสามารถปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรที่มีความพร้อมต่อ
การปรับปรุ งเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรที่สามารถปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =2.40) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
การปฏิบตั ิในด้านการซื้ อและเก็บอาหารข้น ในส่ วนของอาหารหยาบเกษตรกรมีความสามารถปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
3.2 ด้านการผลิตน้ านมดิบประกอบด้วยเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน 5 ด้านย่อย พบว่าความสามารถปฏิบตั ิได้
ของเกษตรกรที่มีพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 2.37) เมื่อจาแนกตามเกณฑ์
และวิธีการตรวจประเมินพบว่า เกษตรกรสามารถปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรอยูใ่ นระดับมากใน 4 ด้านย่อย ได้แก่ ด้านผูร้ ี ด
นม(ค่าเฉลี่ย = 2.45) ด้านการเตรี ยมแม่โคก่อนการรี ด (ค่าเฉลี่ย = 2.40) ด้านการรี ดนม (ค่าเฉลี่ย = 2.37) และด้านการขนส่ ง
น้ านมดิบ (ค่าเฉลี่ย = 2.34) และส่ วนความสามารถปฏิบตั ิของเกษตรกรได้อยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้านย่อย ได้แก่ ด้าน
คุณภาพน้ านมดิบ(ค่าเฉลี่ย = 2.29)
3.3 ด้านองค์ประกอบฟาร์ ม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีตรวจประเมิน 3 ด้านย่อย พบว่าความสามารถ
ปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรที่มีความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนม อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 2.34) เมื่อ
จาแนกตามหลักเกณฑ์และวิธีตรวจประเมินความสามารถปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรอยูใ่ นระดับมากใน 2 ด้านย่อย ได้แก่ ด้าน
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ทาเลที่ ต้ งั (ค่าเฉลี่ย = 2.36) และด้านการวางผังและลักษณะฟาร์ มอยู่ (ค่าเฉลี่ย = 2.34) ส่ วนความสามารถปฏิ บตั ิได้ของ
เกษตรกรอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านโรงเรื อน (ค่าเฉลี่ย = 2.32)
3.4 ด้า นสวัส ดิ ภาพสัต ว์ พบว่า ความสามารถปฏิ บัติไ ด้ของเกษตรกรที่ มีค วามพร้ อ มต่ อ การปรั บ ปรุ งเข้า สู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.33) ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบกรมปศุสตั ว์วา่ ด้วยการคุม้ ครอง
และดูแลสวัสดิภาพโคนม ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยโคนมที่เลี้ยงในฟาร์มมีอิสระเคลื่อนไหว
อยูส่ บายและปลอดภัย โคนมที่ป่วยและบาดเจ็บมีการดาเนินการอย่างเหมาะสม การดูแลตัดแต่งกีบโคทุกตัวที่มีปัญหา
3.5 ด้านการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีตรวจประเมิน 3 ด้านย่อย พบว่าความสามารถปฏิบตั ิ
ได้ของเกษตรกรที่ มีความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.32) เมื่อ
จาแนกตามหลักเกณฑ์และวิธีตรวจประเมินพบว่าความสมารถปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรอยูใ่ นระดับมาก 1 ด้านย่อย ได้แก่
การทาความสะอาดและการบารุ งรักษา
(ค่าเฉลี่ย = 2.45) และความสามารถปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้านย่อย ได้แก่
ด้านคู่มือการจัดการฟาร์มโคนม (ค่าเฉลี่ย = 2.26) และด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 2.24)
3.6 ด้านน้ าสาหรั บโคนม พบว่า ความสามารถปฏิ บัติได้ของเกษตรกรที่ มีความพร้ อมต่อ การปรั บปรุ งเข้า สู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.29) โดยเกษตรกรมีแหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงโคนมสะอาด เพียงพอ และ
เหมาะสาหรับโคนมในฟาร์ม
3.7 ด้านสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน 2 ด้านย่อย พบว่าความสามารถในการ
ปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรที่มีความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.29)
โดยความสามารถปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรทั้ง 2 ด้านย่อย อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ การป้ องและควบคุมโรค (ค่าเฉลี่ย
= 2.29) และการบาบัดโรคโคนม (ค่าเฉลี่ย = 2.29)
3.8 ด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่าความสามารถในการปฏิบตั ิได้ของเกษตรกรที่มีพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐาน
ฟาร์มโคนมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=2.17) ได้แก่ การรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอย การเก็บกวาดและจัดการมูล
โค การปล่อยน้ าเสี ยลงแหล่งน้ าสาธารณะ
3.9 ด้านการบันทึ กข้อมูล พบว่าความสามารถในการปฏิ บตั ิ ได้ของเกษตรกรที่ มีพร้อมต่อการปรั บปรุ งเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.15) ได้แก่ ระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบ ผท.1 ของกรมปศุสัตว์
ระบบบันทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ หารฟาร์ ม การจัดเก็บข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบบการบันทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับการ
จัดการด้านผลผลิต เช่น ข้อมูลตัวโค อาหารและน้ า การจัดการฟาร์ ม การให้ผลผลิต แสดงให้เห็ นว่าเกษตรกรไม่ให้
ความสาคัญในการจัดทาข้อมูลขาดทุน กาไรในการเลี้ยงโคนม
จากการศึกษาต่างจาการศึกษาของพรชัย วิจิตรธรรมภาณี และมาโนชย์ ธนะโสธร (2548)
ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคนมในภาคตะวันออกต่อการพัฒนาระบบโคนม พบว่าความพร้อมของ
เกษตรกรในการปรับปรุ งฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานในเรื่ องทาเลที่ต้ งั ฟาร์ม การจัดการพื้นที่เลี้ยงโคนในฟาร์ ม องค์ประกอบของ
โรงเรื อน การจัดการระบบรักษาความสะอาดในโรงเรื อน การจัดการบุคลากรและแรงงานที่ใช้ในฟาร์ มให้เหมาะสม การ
จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานในฟาร์ ม การจัดการด้านการอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพเพียงพอ การวางระบบป้ องกันควบคุมโรค
ในฟาร์ม การจัดการสิ่ งปฏิกลู หรื อขยะมูลฝอยหรื อน้ าเสี ยจากฟาร์ม การควบคุมคุณภาพการจัดการในกระบวนการ รี ดนม
โคในฟาร์ม และการเก็บรักษาและการขนส่งน้ านมดิบเพื่อให้มีคุณภาพ จัดอยูใ่ นระดับมีความพร้อมมาก และมีความพร้อม
อย่างมากที่สุดในการปรับปรุ งฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม และต่างกับการ สมชาย อนุตรชัชวาล(2548) ที่ได้ศึกษาความ
พร้อมในการปรับปรุ งฟาร์ มของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ ระบบมาตรฐานฟาร์ มโคนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีความ

ต

พร้อมตามองค์ประกอบย่อยในระดับดี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านการผลิตน้ านมดิ บ การเก็บรักษาและการขนส่ ง
(2)ด้านองค์ประกอบของฟาร์ม (3) ด้านการจัดการฟาร์ม รองลงมาเป็ นความพร้อมระดับพอใช้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1)
ด้านการจัดการด้านสุ ขภาพสัตว์ (3) ด้านการกาจัดสิ่ งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและของเสี ยออกจากฟาร์ ม มีสัดส่ วนใกล้เคียงกัน
ระหว่า งไม่ ผ่า นเกณฑ์ถึ ง ต้อ งปรั บ ปรุ ง และระดับ ดี ถึ ง ดี ม าก เมื่ อ เที ย บกับ เกณฑ์ม าตรฐานฟาร์ ม โคนม ปรากฏว่า มี
องค์ประกอบด้านการจัดการสุขภาพสัตว์เพียงองค์ประกอบเดียว ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนม รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงความสามารถปฏิบัตไิ ด้ของเกษตรกรทีม่ คี วามพร้ อมต่ อการปรับปรุงฟาร์ มเข้ าสู่
มาตรฐานฟาร์ มโคนม
รายการ
ระดับการปฏิบัตไิ ด้
ค่ าเฉลีย่
ระดับ
1.ด้ านอาหารสาหรับโคนม
2.39 + 0.57
มาก
- มีการตรวจคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น เช่น ถุงบรรจุไม่ฉีกขาด มีฉลาก
2.58 + 0.54
มาก
ถูกต้อง
- มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่เหมาะสม
2.44 + 0.57
มาก
- อาหารข้นมีคุณภาพ ตามกฎหมายกาหนด
2.42 + 0.65
มาก
- กรณี ซ้ืออาหารข้นจากแหล่งผลิตที่ได้รับใบอนุญาต หรื อผสมอาหารข้น
2.37 + 0.66
มาก
ใช้เอง ห้ามใช้สารต้องห้าม ตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
- กระสอบหรื อไซโลบรรจุอาหารสัตว์ ต้องสะอาด แห้ง ไม่มีเชื้อรา
2.36 + 0.50
มาก
- อาหารหยาบมีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการโภชนะของโคนม
2.31 + 0.56
ปานกลาง
- ภาชนะหรื ออุปกรณ์ให้อาหาร สะอาด มีจานวนเพียงพอตามกาหนดใน
2.28 + 0.55
ปานกลาง
คู่มือการจัดการประจาฟาร์ม
2. ด้ านการผลิตนา้ นมดิบ
2.37 + 0.62
มาก
2.1 ด้ านผู้รีดนม
2.45 + 0.60
มาก
- ผูร้ ี ดนมต้องมีสุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อที่จะแพร่ กระจายเชื้อไปยัง
2.48 + 0.59
มาก
โคนมหรื อน้ านม
- ผูร้ ี ดนมต้องปฏิบตั ิตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี
2.42 + 0.61
มาก
2.2 ด้ านการเตรียมแม่ โคก่ อนการรีด
2.40 + 0.65
มาก
- กรณี ที่ใช้ยากับโคนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรี ดน้ านมเพื่อจาหน่ายและ
2.46 + 0.65
มาก
ให้ส่งน้ านมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง
- ต้องเตรี ยมแม่โคก่อนทาการรี ดนมให้สะอาด ทาความสะอาดบริ เวณ
2.38 + 0.68
มาก
เต้านมก่อนทาการรี ดนมทุกครั้ง
- ก่อนรี ดนมให้รีดนม 2 - 3 ครั้ง เพื่อทดสอบน้ านมว่าผิดปกติหรื อไม่และมี
2.35 + 0.61
มาก
การทดสอบเต้านมอักเสบทุกเต้า ก่อนรี ดนมลงถังรวม
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ตารางที่ 5 แสดงความสามารถปฏิบัตไิ ด้ของเกษตรกรทีม่ คี วามพร้ อมต่ อการปรับปรุงฟาร์ มเข้ าสู่
มาตรฐานฟาร์ มโคนม(ต่ อ)
รายการ
ระดับการปฏิบัตไิ ด้
ค่ าเฉลีย่
ระดับ
2.3 ด้ านการรีดนม
2.37 + 0.62
มาก
- อุปกรณ์และภาชนะบรรจุรองรับน้ านมดิบต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นอับ
2.42 + 0.65
มาก
หรื อบูดผิวเรี ยบไม่มีรอยเชื่อมต่อ ไม่ทาปฏิกิริยากับน้ านมดิบ และทา
ความสะอาดฆ่าเชื้อและหลังการใช้
- หลังจากรี ดนมเสร็ จต้องทาความสะอาดอุปกรณ์รีดนม กรณี ใช้เครื่ อง
2.37 + 0.60
มาก
รี ดนมให้ถอดชิ้นส่วนออกล้างและผึ่งลมให้แห้งทุกครั้ง
- รี ดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธี และหลังรี ดนมเสร็ จต้องจุ่มหัวนมใน
2.32 + 0.61
ปานกลาง
น้ ายาจุ่มหัวนมทุกครั้ง
2.4 ด้ านการขนส่ งนา้ นมดิบ
2.34 + 0.62
มาก
-น้ านมดิบที่รีดได้และบรรจุในถึง ต้องรี บขนส่งไปยังศูนย์รวบรวม
2.37 + 0.66
มาก
น้ านมดิบหรื อโรงงานแปรรู ปให้เร็ วที่สุด
- หลังจากส่งน้ านมแล้ว ต้องทาความสะอาดโดยเร็ ว
2.31 + 0.58
ปานกลาง
2.5 ด้ านคุณภาพนา้ นมดิบ
2.29 + 0.60
ปานกลาง
- ปริ มาณจุลินทรี ยท์ นร้อนไม่มากกว่า 1,000 โคโลนี/มิลลิลิตร
2.51 + 0.59
มาก
- ยาปฏิชีวนะให้ผลลบเมื่อทดสอบ Delvo test หรื อ AM test หรื อชุด
2.38 + 0.68
มาก
ทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ปริ มาณเซลล์โซมาติก ไม่เกิน 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร
2.37 + 0.68
มาก
- จุดเยือกแข็งหรื อค่าความถ่วงจาเพาะ
2.36 + 0.63
มาก
- ธาตุน้ านมทั้งหมด (Total Solids) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 12
2.27 + 0.61
ปานกลาง
- ไขมันนม (Fat) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3.5
2.26 + 0.61
ปานกลาง
- ชัว่ โมงการเปลี่ยนสี ของเมทธีลีนบูลมากกว่า 4 ชัว่ โมง หรื อรี ซาซูลีน
2.22 + 0.59
ปานกลาง
มากกว่า 4.5 จุด อ่านผลที่ 1 ชัว่ โมง
- ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ไม่มากกว่า 400,000 โคโลนี/มิลลิลิตร
2.21 + 0.58
ปานกลาง
- ปริ มาณจุลินทรี ยโ์ คไลฟอร์ม ไม่มากกว่า 10,000,000 โคโลนี/มิลลิลิตร
2.17 + 0.56
ปานกลาง
- เนื้อนมไม่รวมมันเนย (Solid not fat) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8.25
2.12 + 0.56
ปานกลาง
- โปรตีน (Protien) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3.0
2.12 + 0.63
ปานกลาง
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ตารางที่ 5 แสดงความสามารถปฏิบัตไิ ด้ของเกษตรกรทีม่ คี วามพร้ อมต่ อการปรับปรุงฟาร์ มเข้ าสู่
มาตรฐานฟาร์ มโคนม (ต่ อ)
รายการ
ระดับการปฏิบัตไิ ด้
ค่ าเฉลีย่
ระดับ

3. องค์ ประกอบฟาร์ ม

2.34 + 0.65

มาก

3.1 ด้ านทาเลทีต่ ้งั ของฟาร์ ม
- อยูห่ ่างจากศูนย์รวมนมไม่เกิน 20 กม.

2.36 + 0.69
2.41 + 0.65

มาก
มาก

- อยูห่ ่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์ มากกว่า 5 กม.

2.41 + 0.65

มาก

- อยูห่ ่างจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ

2.33 + 0.76

ปานกลาง

- ที่ต้ งั ฟาร์มไม่มีน้ าท่วมขัง

2.30 + 0.70

ปานกลาง

3.2 ด้ านผังและลักษณะของฟาร์ ม
- พื้นที่ของฟาร์มเพียงพอกับการเลี้ยงโคนม

2.34 + 0.64
2.42 + 0.59

มาก
มาก

- เป็ นบริ เวณที่โปร่ ง อากาศถ่ายเทได้ดี

2.40 + 0.66

มาก

- มีโรงเก็บอาหาร โรงผสมอาหาร หรื อพื้นที่เก็บเป็ นสัดส่วน

2.35 + 0.63

มาก

- มีพ้นื ที่เลี้ยงสัตว์เป็ นสัดส่วน แยกจากบ้านพัก

2.32 + 0.65

ปานกลาง

- มีพ้นื ที่เก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือรี ดนมและสารเคมีเป็ นสัดส่วน

2.28 + 0.59

ปานกลาง

2.28 + 0.73

ปานกลาง

2.32 + 0.61
2.40 + 0.51

ปานกลาง
มาก

- มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

2.36 + 0.64

มาก

- รางอาหาร และรางน้ า ทาความสะอาดง่าย เพียงพอ อยูใ่ นร่ ม
- หลังคาโรงเรื อนที่พกั สัตว์ โรงรี ด สูงโปร่ ง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มี
สิ่ งก่อสร้างบังลม
- โรงเรื อนมีความแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์

2.35 + 0.63

มาก

2.32 + 0.65

ปานกลาง

2.31 + 0.62

ปานกลาง

- คอกพักควรมีพ้นื ที่ขนาด 4 ตารางเมตรต่อตัว

2.29 + 0.62

ปานกลาง

- มีร้ ัวรอบโรงเรื อนที่พกั สัตว์ และโรงรี ดนม ป้ องกันบุคคลภายนอก ยานพาหนะ
เข้า - ออกฟาร์มได้
3.3 ด้ านโรงเรือน
- มีเครื่ องมือและอุปกรณ์เพียงพอ
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ตารางที่ 5 แสดงความสามารถปฏิบัตไิ ด้ของเกษตรกรทีม่ คี วามพร้ อมต่ อการปรับปรุงฟาร์ มเข้ าสู่
มาตรฐานฟาร์ มโคนม (ต่ อ)
รายการ
ระดับการปฏิบัตไิ ด้
ค่ าเฉลีย่
ระดับ
- พื้นที่โรงรี ดนมทาด้วยคอนกรี ต ไม่ขดั มัน ไม่มีน้ าขัง ยกระดับสูงกว่า
2.29 + 0.62
ปานกลาง
พื้นดิน มีระบบระบายน้ าได้ดี
- ถ้าพื้นโรงเรื อนเป็ นดิน ต้องเป็ นดินอัดแน่น มีระบบการกาจัดของเสี ย
2.29 + 0.57
ปานกลาง
ที่มีประสิ ทธิภาพ และขนาดเหมาะกับสัตว์
4. ด้ านสวัสดิภาพสัตว์
2.33 + 0.62
ปานกลาง
- ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมปศุสตั ว์วา่ ด้วยการคุม้ ครองและดูแลสวัสดิภาพ
2.45 + 0.59
มาก
โคนม ณ สถานที่เลี้ยง พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- โคนมที่เลี้ยงในฟาร์มควรมีอิสระในการเคลื่อนไหว อยูส่ บายและปลอดภัย
2.38 + 0.64
มาก
- โคนมที่ป่วย บาดเจ็บหรื อพิการควรมีการดาเนินการอย่างเหมาะสม
2.35 + 0.61
มาก
เพื่อไม่ให้เกิดการทรมานสัตว์
- มีการดูแลตัดแต่งกีบโคทุกตัวที่มีปัญหา
2.16 + 0.64
ปานกลาง
5. ด้ านการจัดการฟาร์ ม
2.33 + 0.62
ปานกลาง
5.1 คู่มอื การจัดการฟาร์ มโคนม
2.45 + 0.59
มาก
- การจัดการโคท้อง
2.38 + 0.64
มาก
- การจัดการโคแรกคลอดถึงหย่านม
2.36 + 0.62
มาก
- การจัดการแม่โคแห้งนม
2.27 + 0.65
ปานกลาง
- การจัดการโครี ดนม
2.26 + 0.72
ปานกลาง
- การจัดการด้านอาหารและน้ า
2.25 + 0.60
ปานกลาง
- การควบคุมและกาจัดสัตว์พาหะ
2.23 + 0.62
ปานกลาง
- การจัดการโครุ่ น โคสาว (หย่านมถึงผสมพันธุ์)
2.22 + 0.72
ปานกลาง
- การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
2.22 + 0.61
ปานกลาง
- การจัดการเรื่ องสุขาภิบาล และสิ่ งแวดล้อม
2.17 + 0.68
ปานกลาง
5.2 การทาความสะอาดและการบารุงรักษา
2.45 + 0.54
มาก
- ทาความสะอาดโรงรี ดนม และอุปกรณ์ท้ งั หมดในโรงรี ดนมสม่าเสมอ
2.67 + 0.52
มาก
- ตัดหญ้าและทาความสะอาดรอบโรงเรื อน
2.56 + 0.54
มาก
- ทาความสะอาดโรงเรื อน อุปกรณ์ ล้างรางอาหารและน้ าอย่างสม่าเสมอ
2.32 + 0.52
ปานกลาง
ไม่ให้มีเศษอาหารเก่า
- พื้นคอกสะอาด แห้ง มีการเก็บมูลสัตว์ไม่ให้สะสมอยูข่ า้ งคอก
2.25 + 0.63
ปานกลาง
5.3 บุคลากร
2.24 + 0.66
ปานกลาง
- บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีการตรวจสอบก่อนทาการรี ดนม
2.27 + 0.67
ปานกลาง
- มีบุคลากรเหมาะสมกับจานวนโคนมที่เลี้ยง
2.26 + 0.68
ปานกลาง
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ตารางที่ 5 แสดงความสามารถปฏิบัตไิ ด้ของเกษตรกรทีม่ คี วามพร้ อมต่ อการปรับปรุงฟาร์ มเข้ าสู่
มาตรฐานฟาร์ มโคนม (ต่ อ)
รายการ
- บุคลากรที่ทางานในฟาร์ม ต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็ นประจา ทุกปี
และได้รับการรับรองว่าไม่เป็ นโรควัณโรค
- มีสตั วแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็ นผูค้ วบคุมฟาร์มโคนมกากับดูแลด้าน
สุขภาพโคนม
- มีการฝึ กอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีบนั ทึกข้อมูลการฝึ กอบรม
6.ด้ านนา้ สาหรับโคนม
- มีน้ าสะอาด และเพียงพอสาหรับโคกินและเหมาะสมสาหรับใช้ในฟาร์ม
- แหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงโคนมต้องสะอาด และป้ องกันการปนเปื้ อนได้
7.ด้ านสุ ขภาพสัตว์
7.1 การป้ องกันและควบคุมโรค
- ระบุแหล่งที่มาของโคนม โคนมที่ซ้ือเข้าฟาร์มจะต้องได้รับการกักโรค
และตรวจสุขภาพ
- การป้ องกันเชื้อโรคจากภายนอกฟาร์ม
- มีระบบการทาลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เข้า-ออกฟาร์ มทุกชนิ ดที่ตรวจสอบได้
- การสร้างภูมิคุม้ กันโรค
- มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิภายในและกาจัดพยาธิภายนอก
- มีโปรแกรมการฉี ดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่ อยหรื อวัคซีนอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
- การควบคุมโรค
- กรณี เกิดโรคระบาหรื อสงสัยว่าเกิดโรคระบาดให้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และคาแนะนาของกรมปศุสตั ว์
- มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมและการจัดการโคนมป่ วย
- มีการตรวจโรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ อย่างน้อยปี ละครั้ง
- การควบคุมและกาจัดสัตว์พาหะบริ เวณโรงรี ดนม สถานที่เก็บ
อาหารสัตว์

ระดับการปฏิบัตไิ ด้
ค่ าเฉลีย่
ระดับ
2.26 + 0.63 ปานกลาง
2.22 + 0.67

ปานกลาง

2.18 +
2.29 +
2.38 +
2.22 +
2.29 +
2.29 +
2.52 +

0.67
0.64
0.64
0.64
0.63
0.62
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.10 + 0.68
2.13 + 0.68
2.06 + 0.68
2.21 + 0.64
2.40 + 0.56
2.28 + 0.65

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.34 + 0.60
2.46 + 0.63

มาก
มาก

2.36 + 0.55
2.32 + 0.61
2.22 + 0.61

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

บ

ตารางที่ 5 แสดงความสามารถปฏิบัตไิ ด้ของเกษตรกรทีม่ คี วามพร้ อมต่ อการปรับปรุงฟาร์ มเข้ าสู่
มาตรฐานฟาร์ มโคนม (ต่ อ)
รายการ
ระดับการปฏิบัตไิ ด้
ค่ าเฉลีย่
ระดับ
7.2 การบาบัดโรคโคนม
2.25 + 0.65
ปานกลาง
- สัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟาร์มปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการ
2.35 + 0.59
มาก
สัตวแพทย์
- การรักษาโรคต้องอยูภ่ ายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟาร์ม
2.27 + 0.61
ปานกลาง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟาร์ม
- การใช้ยาภายในฟาร์มปฏิบตั ิตาม มกษ.9032 มาตรฐานสิ นค้าเกษตรเรื่ อง
2.21 + 0.68
ปานกลาง
ข้อปฏิบตั ิการควบคุมการใช้ยาสัตว์ มีการเก็บรักษายาสัตว์เหมาะสม
8. สิ่งแวดล้ อม
2.17 + 0.58
ปานกลาง
- มีการเก็บกวาดและจัดการมูลโคที่เหมาะสม
2.25 + 0.58
ปานกลาง
- ในกรณี น้ าเสี ยที่ตอ้ งการจะปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีระบบบาบัด
2.23 + 0.50
ปานกลาง
น้ าเสี ยให้เหมาะสมและมีคุณภาพน้ าตามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามที่
ราชการกาหนด
- มีการรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
2.12 + 0.55
ปานกลาง
- การจัดการซากสัตว์ ปฏิบตั ิตามสัตวแพทย์ผคู ้ วบคุมฟาร์ม
2.10 + 0.66
มาก
9. การบันทึกข้ อมูล
2.15 + 0.62
ปานกลาง
- มีระบบบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบ ผท.1 ของกรมปศุสตั ว์ หรื อบันทึกที่
2.20 + 0.64
ปานกลาง
ใกล้เคียงกับ ผท.1
- มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารฟาร์ม เช่น ข้อมูลด้าน
2.16 + 0.60
ปานกลาง
บุคลากรการฝึ กอบรม ข้อมูลด้านสุขภาพ บุคลากร การฝึ กอบรม ข้อมูล
ด้านสุขภาพ
- มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี สาหรับข้อมูลประตัวโคนม ให้เก็บ
2.15 + 0.65
ปานกลาง
ไว้ตลอดอายุโค
- มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านผลผลิต เช่น ข้อมูลตัว
2.11 + 0.59
ปานกลาง
โคอาหารและน้ า การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การให้ผลผลิต
ผลวิเคราะห์
รวม (เฉลีย่ )
2.29 + 0.62
ปานกลาง
หมายเหตุ คะแนนระดับความสามารถในการการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิได้นอ้ ย = 1, ปฏิบตั ิได้ปานลาง = 2 , ปฏิบตั ิได้มาก = 3
การแปลความหมายระดับความสามารถในการการปฏิบตั ิ
- ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.66
= การปฏิบตั ิอยูใ่ นได้ระดับน้อย
- ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.67 – 2.33
= การปฏิบตั ิอยูใ่ นได้ระดับปฏิบตั ิได้ปานกลาง
- ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.34 – 3.00
= การปฏิบตั ิอยูใ่ นได้ระดับปฏิบตั ิได้มาก
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สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ สภาพการ
เลี้ยงโคนมและปั ญหาอุปสรรค ความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมใน
จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ใช้การศึกษาคือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ มโคนม จานวน
80 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์
อธิบายผลการศึกษาด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและค่าต่าสุด
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรร้อยละ 75 เป็ นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 46.5 ปี ส่วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษา สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.6 คน แหล่งสิ นเชื่อได้จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร หรื อสถาบันการเงินร้อยละ 92.5
1.2 สภาพการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 10.2 ปี มีจานวนแรงงานประจา
ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 3.62 คน จานวนพื้นในการเลี้ยงโคนม 8.6 ไร่ มีรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยลานร้อยละ 72.5
มีการใช้ฟางข้าวเป็ นอาหารหยาบหลักร้อยละ 76.3 และอาหารข้นที่ใช้ร้อยละ 80. ซื้อจากสหกรณ์ หรื อ อ.ส.ค. เกษตรกร
ทุกคนรี ดนม มีการรี ดด้วยเครื่ อง โคนมทั้งหมดจานวนเฉลี่ย 39.6 ตัว โครี ดนมจานวนเฉลี่ย 20.1 ตัว โคแห้งนมจานวน
เฉลี่ย 6.94 ตัว ลูกโคจานวนเฉลี่ย 8.5 ตัว สัดส่ วนของแม่โคนมคิดเป็ นร้อยละ 68.1 ของจานวนโคทั้งหมดในฟาร์ม
ผลผลิตน้ านมดิบต่อวัน 222.1 ลิตรต่อวัน อัตราการให้นมของแม่โควันละ 11.04 กิโลกรัมต่อตัว ในรอบปี
พ.ศ. 2560 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเป็ นเงิน 1,241,954.5 บาทต่อปี มีรายจ่ายเฉลี่ยเป็ นเงิน 745,943.1 บาทต่อปี โดยมี
รายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเป็ นเงิน 496,011.4 บาทต่อปี หรื อเป็ นเงิน 41,334.2 บาทต่อเดือน
1.3 ปั ญหาอุปสรรคในการเลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกรมีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ปั ญหาด้านคุณภาพน้ านมดิ บ
มากที่สุด ร้อยละ 83.7 ได้แก่ คุณภาพน้ านมดิบต่ากว่ามาตรฐานกาหนด รองลงมาปั ญหา ด้านการกาจัดของเสี ยและการ
บาบัดน้ าเสี ย ได้แก่ ไม่มีการบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ ร้อยละ 71.3 และปั ญหาด้านองค์ประกอบ
ฟาร์ม ได้แก่ ลักษณะโรงเรื อนไม่เป็ นสัดส่วน ไม่มีการซ่อมแซม อากาศถ่ายเทไม่ดี ร้อยละ 61.2 ตามลาดับ
1.4ความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมของเกษตรกร โดยตามหลักเกฑณ์และวิธีการตรวจ
ประเมิ นการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ ดีสาหรั บฟาร์ ม โคนมตามที่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กาหนด
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร : การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าเกษตร พ.ศ.
2552 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รวม 9 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านองค์ประกอบของฟาร์ ม 3 ด้านย่อย 2)
ด้านอาหารสาหรับโคนม 3)ด้านน้ า
4) ด้านการจัดการฟาร์ ม3ด้านย่อย 5)ด้านสุ ขภาพสัตว์ 2 ด้านย่อย 6)ด้านสวัสดิภาพสัตว์ 7) ด้านสิ่ งแวดล้อม 8)ด้านการ
ผลิตน้ านมดิ บ 5 ด้านย่อย และ9)ด้านการบันทึ กข้อมูล พบว่า เกษตรกรมีความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐาน
ฟาร์ มโคนมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.29) โดยมีเกณฑ์และวิธีการประเมิน 3 ด้านที่ความสามารถปฏิบตั ิได้ของ
เกษตรกรที่มีความพร้อมต่อการปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนม อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านอาหารสาหรับโค
นม (ค่าเฉลี่ ย = 2.39) ด้านการผลิ ตน้ านมดิ บ (ค่าเฉลี่ ย = 2.37) และด้านองค์ประกอบฟาร์ ม (ค่าเฉลี่ ย = 2.34) ส่ วน
ความสามารถปฏิ บัติ ไ ด้ข องเกษตรกรที่ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การปรั บ ปรุ ง เข้า สู่ ม าตรฐานฟาร์ ม อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (ค่าเฉลี่ย = 2.33) ด้านการจัดการฟาร์ ม (ค่าเฉลี่ย = 2.32) ด้านน้ าสาหรับ
โคนม (ค่าเฉลี่ย = 2.29) ด้านสุ ขภาพสัตว์ (ค่าเฉลี่ย = 2.29) ด้านสิ่ งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 2.17) และด้านการบันทึกข้อมูล
(ค่าเฉลี่ย = 2.15) ตามลาดับ
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2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะ
2.1.1 เจ้าหน้าที่ควรแนะนาเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ใช้ฟางข่าวเลี้ยงโคนมเป็ นหลักปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มี
คุณภาพใช้เลี้ยงโคนม เพื่อให้โคนมได้รับโภชนะอย่างเพียงพอ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเพิ่มปริ มาณและคุณภาพน้ านมดิบ อีก
ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารข้น
2.1.2 เกษตรกรควรมีการจัดการสัดส่วนอาหารหยาบและอาหารข้นที่มีคุณภาพสาหรับ
เลี้ยงโคนมให้เหมาะสม เพื่อให้แม่โคนมผลิ ตน้ านมดิ บให้ได้ปริ มาณมากขึ้น และเพิ่มอัตราการให้นมต่อวันให้สูงขึ้ น
ใกล้เคียงหรื อเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราการให้นมต่อวันของโคนมทั้งประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการมีรายได้สุทธิ ของฟาร์ ม
เพิ่มขึ้น เกษตรกรจะมีความพร้อมในการนาเงินไปลงทุนในการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานโคนมได้
2.1.3 เจ้าหน้าที่ควรติดตามให้คาแนะนาเกษตรกรแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร
โดยเฉพาะในด้านคุณภาพน้ านมดิ บ และการบาบัดน้ าเสี ยในฟาร์ ม เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตน้ านมดิ บให้มี
คุณภาพ ตลอดจนให้คาแนะนาด้านการจัดการเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโคนมได้เร็ วขึ้น
โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินตามคู่มือการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
2.1.4 เกณฑ์และวิธีตรวจประเมินสาหรับใช้ประเมินความพร้อมต่อการปรับปรุ งเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ ม
ของเกษตรกรอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดการฟาร์ ม ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ด้านการบันทึกข้อมูล หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กับ การเลี้ ย งโคนมในพื้ น ที่ ค วรให้ เ จ้า หน้า ที่ ค วรติ ด ตามแนะน าอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ท าให้ เ กษตรกรมี
ความสามารถปฏิบตั ิได้เพิม่ มากขึ้น เพื่อปรับปรุ งหรื อพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมได้ต่อไป

2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวที่ มีผลกระทบต่อความพร้อมในกรปรับปรุ งฟาร์ มเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มโค
นมของเกษตรกร
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